Kilpailutyöryhmän kokous 1/2013

Pöytäkirja

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Tiistai 29.1.2013 klo 17.30-22.00
SPL Uudenmaan piirin toimisto, Osmankäämintie 5, 01300 Vantaa
Ståhl Leena PJ,
Karjalainen Joni,
Kauppi Seppo,
Laaksonen Jarkko,
Neuvonen Leena,
Rapp Jarmo,
Sampo Peter.
Kilpailusihteeri/Esittelijä: Tommi Lingman

Poissa:

Airaksinen Kati
Mäkinen Seppo
Kilpailupäällikkö: Kari Hakkarainen

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokokusen olleen laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja korjattiin PJ:n tekemät muutokset
3. Sähköpostipäätösten kirjaaminen
- Ei myönnetty FC Vantaalle poikkeuslupaa peluuttaa Futsal Harrastesarjajoukkueessa
piirisarjassa pelaavaa pelaajaa.
4. Futsal 2012-13
- Käytiin läpi futsal- ja kilpailutyöryhmän yhteiskokouksen pöytäkirja
5. Kausi 2013
- Käytiin läpi sarjojen pelitavat ja nuorten sarjajärjestelmä, johon korjattiin, että jatkossa myös
TD12 ikäluokan kaikki sarjat ovat yhteisiä Helsingin piirin kanssa.
- Käytiin läpi Kaakon piirin joukkueiden osallistuminen Uudenmaan ja Helsingin piirin
yhteisiin Aluesarjoihin ja päätettiin, että he voivat osallistua niihin, mikäli ovat osoittaneet tasonsa
EL-liigan karsinnoissa ja olleet parempia, kuin joku muu aluesarjaan osallistuva joukkue.
- Hyväksyttiin sarjapaikat ja lohkojaot seuraavin muutoksin:
* PC15 Aluesarjaan valittiin yhdelle vapaalle jääneelle paikalle kahdesta halukkaasta FC
Viikingit, vaikka seurojen Valmennuspäälliköt olivat esittäneet paikalle JäPS:n joukkuetta.
Perusteluna ja tulkintana, että JäPS:llä oli syksyn Ykkössarjassa poikkeusluvan johdosta nousueste
Aluesarjaan, jonka todettiin olevan edelleen este sarjaan pääsemiseksi, vaikka sarjapaikka oli jäänyt
vapaaksi yhden joukkueen luovuttua sarjasta.
* PC14 Ykköseen valittiin halukkaista yhdelle vapaalle paikalle Honka/keltainen,
perustelunaan, että seuran joukkue oli syyskaudella ollut parhaiten Ykkössarjassa sijoittunut
joukkue, joka ei ollut sarjan muuttuessa yhteen lohkoon, mahtunut mukaan.
* TC14 ikäluokassa päätettiin ottaa Aluesarjaan mukaan Kaakon joukkue KTP vapaalle
jääneelle sarjapaikalle ja jättää valitsematta syksyn sarjassa viimeiseksi jäänyt ja sarjaan halunnut
MPS
* TD13 ikäluokassa päätettiin ottaa mukaan Aluesarjaan Kaakon joukkue Sudet HJK-j:n

sijaan, perusteluina, että sarjasta karsitaan syksyn EL-liigan ja Kaakon joukkueet karsivat siihen
meidän karsinoissa. Lisäksi HJK-j joukkue ei ollut edellisellä kaudella pelannut kyseistä sarjaa ja
ansainnut paikkaa sinne muiden joukkueiden tapaan pelaamalla.
- Hyväksyttiin anomuksesta sarjapaikkojen siirto miesten 4 div, jossa FC Västnylandin paikka
siirrettiin seuralle ESC.
- Hyväksyttiin Team Vanpan KKI-45 joukkueen anomus pelata Helsingin piirin 11v11 sarjaa
6. Poikkeusluvat ja sopimukset
- Hyväksyttiin Nopsan yli-ikäisyysanomukset kolmelle pelaajalle B16 sarjaan
7. Muut asiat
- Sovittiin, että palataan piirin kilpailutoiminnan työjärjestelyihin ja tehdään tarvittavia
suunnitelmia, mikäli Kilpailupäällikkö Kari Hakkaraisen sairasloma venyy alkuperäisen 4.3 paluun
yli.
8. Seuraava kokous
- Ajankohta sovitaan myöhemmin, sillä kyseessä oli viimeinen kokous vanhalla kokoonpanolla ja
seuraava kokous tulee olemaan uudella työryhmällä
9. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00

Vakuudeksi

Leena Ståhl
Puheenjohtaja

Tommi Lingman
Sihteeri

